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manglende motion, medicinafhængighed, dårlige alkoholvaner, usikker sex m.m. er forhold, som

påvirker menneskers liv og velbefindende. Motivationssamtalen i sundhedssektoren tilbyder professionelle de
kommunikative redskaber, som skal til for at mobilisere patientens motivation for en ændring af livsstil. 

Konkrete eksempler og cases levendegør metodens centrale principper og viser, hvordan denne
evidensbaserede tilgang kan inkorporeres i hvilket som helst sundhedsregi og i hvilken som helst samtale

mellem klient og professionel. 

Bogen henvender sig til alle, som arbejder med menneskers ændring af livsstil: læger, sygeplejersker,
sundhedsplejersker, diætister, psykologer, rådgivere, tandlæger, terapeuter, socialarbejdere, fysioterapeuter

m.fl. 

Bogens forfattere er metodens grundlæggere og på dansk er tidligere udkommet Motivationssamtalen. 
Stephen Rollnick er klinisk psykolog og professor ved Department of Primary Care and Public Health,

Cardiff University, Wales.
William R. Miller er Professor Emeritus i psykologi og psykiatri ved University of New Mexico, hvor han

også leder Center on Alcoholism, Substance Abuse and Addictions.
Christopher C. Butler er professor og leder af Department of Primary Care and Public Health, Cardiff

University, Wales. I sin doktordisputats udviklede og evaluerede han adfærdsændrende rådgivningsmetoder.
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